Refleksja
„Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”. Cóż, kiedy przyzwyczajenie
zamyka serce, oczy, uszy na głos wołającego Pana. Przyzwyczaiłem się do
dobra, więc tak trudno usłyszeć z moich ust słowo: dziękuję. To normalne że
żyję, że jestem zdrowy, że mam pracę, że jest chleb na stole... Nie dziękuję
Bogu i nie dziękuję ludziom. Czuję się samowystarczalny i niezależny!
Czasem tylko czuję dziwny niepokój wewnętrzny, gdy nagle obok mnie ktoś
zachoruje, ktoś umiera, traci pracę...
Przyzwyczaiłem się i do zła. Więc zło nie robi na mnie wrażenia, wulgarność
nie drażni moich uszu, wiele zła znajduje w moich chrześcijańskich
rozmowach nawet usprawiedliwienie. Mam różne kodeksy zasad i norm
moralnych w zależności od partnera rozmowy. Innym językiem mówimy.
Kradzież jest tylko „zorganizowaniem”, rozwód – „rozwiązaniem problemu
i prawem do osobistego szczęścia”; oszukiwanie – „życiową zaradnością”;
uczciwość – „życiową słabością”; cudzołóstwo – „miłością”; praca już nie jest
pracą... I winnych zła też nie ma...
Czasem narzekam: ileż na tym dorodnym łanie Bożym kąkolu! Siebie
usprawiedliwiam: czy dam radę coś zmienić, naprawić, gdy tyle serc
nieprzemakalnych na łaskę?
„Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy...”.
Więc trzeba budzić sumienia!... Czy jednak ja, grzeszny i słaby, mogę
upominać? Tak! Mogę i muszę w imię chrześcijańskiej odpowiedzialności za
zbawienie bliźniego! Zawsze jednak pamiętając słowa Apostoła: „Bracia,
nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością”! Trzeba czynić
prawdę w miłości! Upomnieć dla dobra bliźniego, ku zbudowaniu, ku
umocnieniu, uratowaniu, dla zbawienia.
Czasem będzie to trudne słowo prawdy, bolesne ukazanie błędu, ogromu zła.
Tylko czy wtedy brat usłucha?... Tak, masz rację, ja też już słyszałem: Nie
wtykaj nosa w nie swoje sprawy! Zajmij się sobą! Ja poniosę konsekwencje!
Nie! Z tym ostatnim się nie zgadzam! Wszyscy poniesiemy konsekwencje
każdej decyzji! Bo jako chrześcijanie jesteśmy jak naczynia połączone: albo
wzrastamy wspólnie ku świętości, albo wzajemnie ściągamy siebie w dół.
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Jezus powiedział do swoich
uczniów: "Gdy brat twój zgrzeszy
przeciw tobie, idź i upomnij go
w cztery oczy. Jeśli cię usłucha,
pozyskasz swego brata. Jeśli zaś
nie usłucha, weź z sobą jeszcze
jednego albo dwóch, żeby na
słowie dwóch albo trzech
świadków oparła się cała sprawa.
Jeśli i tych nie usłucha, donieś
Kościołowi. A jeśli nawet
Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej,
zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić
będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są
dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich". (Mt 18, 15-20)

Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek: 730 – 900
Wtorek i Czwartek: 1600–1730.

Ewangelia Boża objawia, że Chrystus jest kresem prawa. W Chrystusie stare
prawo umarło, a nastało nowe prawo miłości. Miłowanie się wzajemne - tak
jak umiłował nas Chrystus - jest doskonałym wypełnieniem prawa. Miłość nie
ma nic wspólnego ze złem, nigdy nie wyrządza zła. Miłość Chrystusa rozlana
jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. To dzięki
tej miłości, zachowujemy jedność i zgodę, tak iż niczego nie odmawia nam
Ojciec - bo wtedy Chrystus jest pośród nas.

Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001
www. parafiaotmet.pl
e-mail: otmet@onet.pl

Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

ks. Roman Kempny

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 7.09
700 Za † Jana Bonkosz w 30. dzień po śmierci oraz †† rodziców Alfreda
i Władysławę oraz braci.
00
1) Za † Helenę Friedla, †† męża, córkę Marię, wnuczkę Manuelę i dusze
18
w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Edwarda Sadowskiego, †† z rodziny Sadowski, Mazgała i dusze
w czyśćcu cierpiące.

Wtorek – 8.09; święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
700 Za † Zuzannę Grabowski w 30. dzień po śmierci i †† jej rodziców – od rodziny
Ościłowskich.
00
1) Za †† rodziców Kazimierza i Kazimierę Wolak.
18
2) Za † Huberta Sowada – od sąsiadów z ul. Jagiellońskiej.

Środa – 9.09
700 Za † Piotra Wicher – od sąsiadów i znajomych.
1700 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Antoniego Borowicz w 5. rocznicę
urodzin.
2) Za †† rodziców Klementynę i Stanisława Szlaga, siostry Krystynę
i Jadwigę, czterech braci i trzy bratowe, bratanka Piotra, †† z rodzin Szlaga
i Marszałek.

Czwartek – 10.09
700 Za † Margaretę Ess i za jej † męża Leopolda.
1800 1) Za † Stanisława Kowalskiego.
2) Za †† rodziców Paulinę i Eryka Śledź, brata Konrada, Sabinę , mamę Łucję
Hulin, Piotra i Helenę Kudla, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek – 11.09
700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Michała Bireckiego z okazji 80. rocznicy
urodzin – od Mirosławy z rodziną.
00
1) Za †† męża Horsta Fesser, rodziców Alfreda i Katarzynę oraz Franciszka
18
i Matyldę Rygol, siostry Ernę i Marię oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † męża Waldemara Piątkowskiego, †† z rodziny Skowronek
i Piątkowski.

Sobota – 12.09
700
1800

Za †† rodziców Jana i Reginę Wilk, dziadków z obu stron, siostrę, szwagrów
i dusze w czyśćcu cierpiące.
1) Za † Janinę Gromala – od męża z dziećmi i rodzinami.
2) Za †† mamę Władysławę Poskart, męża Joachima, brata Henryka, teściów
Martę i Alfreda.
3) Za † Mieczysława Ozaist.

Niedziela – 13.09 – XXIV Zwykła.
700 Za †† rodziców Stefanię i Józefa, siostrę Genowefę, siostrzenicę Reginę, męża
Józefa.
15
Za †† rodziców Annę i Franciszka Gallert, brata Horsta i dusze w czyśćcu
8
cierpiące.
45
1) Za † męża i ojca Henryka Poskart w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców
9
z obu stron.
2) Za † ojca Janusza Kucza.
00
11
Uroczystość I Komunii św.
1700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Elżbiety z okazji urodzin.
Nabożeństwo Fatimskie

OGŁOSZENIA
 Dziś o godz. 1115 Msza św. i spotkanie dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych
w kościele, a o godz. 1630 Nieszpory niedzielne.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna.
 W piątek po Mszy św. wieczornej obowiązkowe spotkanie dla ministrantów
i lektorów. Zbiórka dla kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 900.
 W sobotę o godz. 1400 Spowiedź św. dla dzieci pierwszokomunijnych, a dla
rodziców i chrzestnych o godz. 1700.
 Dzieci pierwszokomunijne zapraszamy na próby do kościoła we wtorek
i czwartek o godz. 1600.
 W przyszłą niedzielę o godz. 1100 odbędzie się Uroczystość I Komunii św.
Informujemy, że wszystkie miejsca w kościele zarezerwowane są wyłącznie dla
dzieci pierwszokomunijnych, ich rodziców i chrzestnych. (intencja mszalna
z godz. 1115 została przeniesiona na godz. 945). Po Mszy św. wieczornej
zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie, na które prosimy przynieść świece.
 W przyszłą niedzielę w Malni odbędzie się Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża
św. Suma o godz. 1100. Tradycyjna piesza pielgrzymka do Malni wyruszy o godz.
945 sprzed kościoła. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego
i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Za tydzień
przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać!
 Okazja do Spowiedzi św. w tygodniu pół godziny przed Mszą św., a w niedziele
700 - 730 i 1630 - 1700.

